
 
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Nr 1/12/2017 z dnia 12-12-2017 – Oferta 

 
 
         ………………………………………. 

      Data, miejscowość 
Dane Oferenta: 
……………………………. 
……………………….…... 
…………………………….. 
                      ………………………….. 

………………………….. 

Oferta 

Ja, niżej podpisany działając w imieniu i na rzecz Oferenta, w odpowiedzi na Konkurs ofert  
nr 1/12/2017 z dnia 12-12-2017 oferuję wykonanie całości usługi, o której mowa w ww. zapytaniu na 
kwotę…………………………zł netto /VAT…………%/ (brutto…………………….zł) słownie 
brutto(…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….), zgodnie z poniższym szczegółowym kosztorysem: 

 

 Moduł Cena netto PLN 

1 B2B - Moduł zarządzanie danymi 
bazowymi 

 

2 B2B - Moduł ważenia 
 

 

3 B2B - Moduł statystyki i analizy 
Business Intelligence 

 

4 B2B - Moduł fakturowanie 
 

 

5 B2B – Moduł import / eksport EDI 
 

 

6 B2B - Moduł zarządzanie kontenerami 
 

 

7 B2B – Moduł przeładunek kolejowy 
 

 

8 B2B - Moduł monitor wagi taśmowej 
 

 

 

 

 

………………………………………………. 
      Pieczęć i podpis Oferenta 



 
 

Oświadczenia: 

1. Oświadczam, iż oferta została sporządzona na podstawie Specyfikacji stanowiącej załącznik 
nr 1 do zapytania ofertowego oraz stanowi jego integralną część, tym samym zamówienie 
zostanie zrealizowane zgodnie z tą specyfikacją 

2. Oświadczam, że udzielam ……….. miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę  
3. Oświadczam, iż obliguję się do wykonania realizacji zamówienia w terminie do dnia:………….  
4. Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania 

ofert. 
5. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 
6. Zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego, jeżeli zostanie wybrana nasza oferta. 
7.  Oświadczam, iż: 

nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe 
lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem  
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające  
w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

8. Oświadczam, iż posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. 

9. Oświadczam, iż posiadam doświadczenie w realizacji podobnego typu usług, do oferty 
dołączam wykaz usług. 

 

 

 

………………………………………………. 
      Pieczęć i podpis Oferenta 

 

 

 

 


